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Vereniging   : Indische Koempoelan Almelo’90  

Oprichting  : Bij akte, 27 augustus 1991  : K.v.K. 40076531 

Bankrekening : RABO NL43RABO.035.48.62.529 

Website IKA : www.indischekoempoelan.nl  

Geschiedeniswand (”ontdek je roots”) staat op de IKA-website  

Website Herdenking; http://www.herdenking-indiemonument-enschede.nl 

 

Bestuur: 

Voorzitter. Ledenadministratie. 

• Tony Kuschel, Beatrixstraat 11,  7607 VX Almelo.  Tel: 0546-826350 

tony.kuschel@gmail.com 

 

Secretaris, Vicevoorzitter, Redactie ”IKA Nieuwsbulletin”. 

• Nol Kok,  Oorthuishoek 23,  7546 BX Enschede.    Tel: 053-4760920 

E-mail: nolkok@home.nl       
 

• Penningmeester. I.O. 

Ilse  Bollemeijer,  Steinstrasse 28 48599 Gronau (D) 

rejoizdienstverlening@gmail.com 

 
Organisatie interne zaken. 

• Martin de Jonge,  J. Jongkindstraat  57, 7606 KE  Mobil: 06-13280788 

Almelo. Email; marten.de.jonge@outlook.com   Tel: 0546-459580 

 

• Sociaal contactpersoon & melding van zieken. 
 

 

• Algemene zaken 

Christien Jacobs, Het Oude Loo 34 7608 NB Almelo Tel: 06-20392274 

 

• Margie Balfour v Burleigh, L. Bouwmeesterstr. 17, 7558 TS 

Hengelo E-mail: margie.balfour@home.nl    Tel: 06-23871985 
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Zoals jullie gewend zijn het Nieuwsbulletin te 

ontvangen met het voorwoord van uw voorzitter heeft 

het toch mijn voorkeur om op een ander wijze met onze 
leden te communiceren.  
 

Wij zijn met z’n allen in een downstemming terecht 

gekomen en het uitzicht naar een normale situatie is 

nog niet in zicht. Het vergt veel geduld van onze risico-
ouderen en in de greep van extra voorzichtigheid die 

overgaat in angst voor besmetting met alle gevolgen 

van dien, blijven we toch hopen dat deze coronacrises 
snel voorbij is.  
 

Wat hebben wij onze Koempoelan middagen in de afgelopen maanden erg gemist. 

Het gezellig samenzijn met muziek en dans en lekker eten is ons afgenomen door 

een simpel virus die wij niet de baas kunnen zijn.  
 

Ik hoop dat U en de Uwen gespaard moge blijven van deze ellendige ziekte en dat 
wij allen ongeschonden uit deze impasse komen. Houdt vol en geef de moed niet 

op en bij deze “na regen komt zonneschijn”.  
 

Ik wens u allen heel veel sterkte toe en moge wij allen in goede gezondheid elkaar 

weer op de komende Koempoelan teugzien. Nogmaals “wees voorzichtig, houdt 
afstand en houdt vol”  

Met een vriendelijke groet,  

 
Tony Kuschel, uw voorzitter. 

 

__________________________________________________________________ 
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Lieve mensen, 
 

Het thuis blijven op zich is niet lastig of vervelend.  

Integendeel zelfs. 
Als je niet weg hoeft of geen belangrijke zaken moet doen 

of voorbereiden, dan kun je je afvragen wat kan ik dan 

wel doen.  
Daar moet je niet te lang bij stil staan. Er is altijd wel iets 

nuttigs te doen. Al sta je daar doorgaans niet bij stil. 

meestal ben je bezig met de zaken waarvan je denkt dat ze 
belangrijk zijn. Al dan niet voor jezelf dan wel voor de 

anderen. 

 
Voor ons in de risico categorie is het soms moeilijk om je de ernst van deze 

situatie voor ogen te houden. Dat merk je doordat je niet normaal op bezoek kunt 

gaan bij de kinderen en kleinkinderen. Het doen van de noodzakelijke 
boodschappen. Met al zijn beperkingen, van ontsmetten van de 

boodschappenkarretjes en het afstand houden in de winkels enz. enz. 

Maar dat is eigenlijk niet eens zo erg.  
Alles went dus dit ook. Al mag het van mij morgen afgelopen zijn. 

Maar daar wil ik maar niet op vooruit lopen. 

Onze specialisten op medisch gebied zijn daar wisselend en verschillend 
optimistisch over. Daar houden we ons dan toch maar aan vast. We richten ons 

voorlopig maar vast op september. Hopelijk weten we tegen die tijd meer en 

hebben we meer zekerheid over de toekomst en de hele situatie. 
Wat je wel mist is, het hebben van het normale onderlinge contact. 

Het voorzichtig informeren per telefoon helpt gelukkig wel. Evenals het dan horen 

dat het goed gaat aan de andere kant van de lijn. 
Je merkt dat Iedereen het onderlinge contact met elkaar heel erg mist. 

Het beeldbellen is een leuke afwisseling.  

Maar dat gaat voornamelijk met de kinderen en kleinkinderen. 
 

Wat de maandelijkse koempoelan van de IKA betreft. Wordt het wel erg voelbaar.  

Ten eerste dat je geen voorbereidingen hoeft te treffen voor de maandelijkse 

koempoelan. 
Waardoor je als eerste het contact bij de maandelijkse vergadering met de andere 

bestuursleden mist. Dan besef je nu duidelijker dat het een wezenlijk onderdeel is 
van de vele contactmomenten die je als bestuur van de IKA met elkaar hebt. 

De daarop volgende ontmoeting met de leden, op de maandelijkse koempoelan is 

het volgende contactmoment. 
Het leuke daarvan is dat de leden bij elkaar komen van uit een zelfde gedachte. 
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N.l. er even uit zijn om elkaar weer te zien of te spreken. En samen genieten van 
het sfeertje met lekkere muziek, waarop je de beentjes kunt strekken of zelfs even 

uit je dak gaan. 

De Indische maaltijd is ook zo’n moment om even letterlijk en figuurlijk bij stil te 
staan. Het genieten begint al bij het idee aan een smakelijke Indische maaltijd. 

Samen genieten is dubbel genieten. 

Reden waarom we het samen eten ook zo lang mogelijk in het systeem willen 
behouden.  

En ook de traditionele bingo blijft altijd een leuke onderbreking in de middag. 

Ondanks de leuke en mooie prijzen blijft het meedoen eigenlijk belangrijker dan 
het winnen. Wel is natuurlijk het moment van yes (bingo) ik heb hem, altijd weer 

leuk.  

 
Het bestuur en de vele vrijwilligers die ons altijd bijstaan, zowel vóór als ná de 

maandelijkse koempoelan, met al zijn voorbereidingen en werkzaamheden, 

hebben het er graag voor over. 
 

Het zien dat de leden op de koempoelan zichtbaar genieten, de gesprekken en de 
vele ondersteunende opmerkingen en bedankjes na afloop van de koempoelan, 

raakt ons en we vinden daarin een bevestiging en ondersteuning voor de inzet voor 

onze leden en de energie om er mee door te gaan. 
Vr. gr. 

 

Nol Kok, Secretaris 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_________________________________________________________________ 
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Per februari 2020 ben ik officieel aangesteld als penningmeester van de IKA. 

Maar wie ben ik eigenlijk? Graag stel ik mij aan u voor.. 
 

 

Mijn naam is Ilse Bollemeijer en samen met mijn man 
woon ik in Duitsland. 

We hebben 2 kinderen, beiden zijn uitwonend. 

Op mijn 18e heb ik Hengelo verlaten en ben ik naar het 
Westen verhuisd om na 25 jaar weer in het vertrouwde 

Twente te vestigen  
 

2 jaar geleden vroeg Paula Hinne mij of ik misschien 

interesse had in penningmeesterschap bij de IKA. 
Ooit heb ik opgetreden op een koempoelan in een 

Hawaiiaanse dansgroep. 

Ik had verder geen enkel idee waar ik in terecht zou komen.  
 

Toch heb ik mij aangemeld bij Tony.  
Reden: ik wilde de Indische gemeenschap dienen. 

Ik hoop, zodra het mag, ingewerkt te worden in de vele taken die bij een 

penningmeester horen.  
De coronavirus echter, gooide roet in het eten. 
 

Als een volgeling van Messias (de naam christen vind ik te beladen, onder deze 

naam is in het verleden meer kapot gemaakt dan goed), heb ik geen angst voor 

ziekte of dood. 
Onlangs hebben we Pasen gevierd. Deze dag gedenken wij dat Yeshua is 

opgestaan uit de dood. Hij heeft de dood (vijand van de mens) overwonnen. 

Dit betekent dat als wij geloven dat wij zondaars zijn, Hem nodig hebben als 
Redder en geloven dat Hij is opgestaan uit de dood, wij eeuwig Leven met Hem  

hebben.  

Het mooie is dat geloven in Yeshua geen gevoel is maar een rotsvaste overtuiging 
en vertrouwen in je hart dat Hij er voor je is, jou begrijpt en dat Hij jou nooit 

verlaat.  

Met dit rotsvast geloof en vertrouwen raakt deze crisis, of welk andere ramp er 
nog zal komen, mij niet. Ik bid dat u bemoedigt bent en, mocht u Hem niet 

kennen, Hem zal zoeken. Hij zal gevonden worden en u rust geven, rust die het 

menselijk verstand te boven gaat.  
Zegengroet, 

 

lse Bollemeijer, Penningmeester 

 

_________________________________________________________________ 
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Ook Martin wil jullie laten weten hoe hij er tegen aankijkt en er mee om gaat. 

 
Ik ben er niet bang voor, hou me aan de regels en voel me 

goed.  

Begin om 6.30 uur eten en krant lezen, dan de fuchsia’s 
verzorgen.  

Ook ga ik 45min: wandelen. Daarna rusten thee drinken. 

Indien nodig winkelen. Om een uur of drie ga ik puzzelen eten 
daarna puzzelen. Tot zeven uur, dan tv kijken.  

Dit is mijn indeling. 
 Groetjes  

Marten -de jonge. Organisatie interne zaken 
 
_______________________________________________________________ 

 

Lieve IKA-leden, 

Ons leven is op z’n kop gezet door een virus. Stukje bij 
beetje perkt het onze vrijheid in, het bezet onze gedachten 

en zorgen voor onze dierbaren, medemensen en onszelf, en 

doet onze verwachtingen over de nabije toekomst kantelen. 
 

Alles is anders geworden en niemand weet hoe  

we er aan de andere kant uitkomen.  
Ik kan me indenken hoe u zich moet voelen, want ik voel 

het zelf ook. Misschien voelt u ook een wonderlijk soort vertrouwen en kalmte.  

Alle onzin die je normaal zo bezighoudt is weggevallen en wat er overblijft is het 
wezenlijke: liefde. Verbinding! 

 

Voor nu even geen gezelligheid, geen koffie met spekkoek, lemper, cendol, nasi 
gurih of saté, ook geen swingende band, poco poco, ramé ramé en bingo of loterij. 

Ik wens u veel sterkte en kracht toe in deze, voor ons allen, moeilijke tijd. Zorg 

goed voor elkaar en houd vol!  
Pukul terus! 

Hartelijke groetjes, 
 

Margie Balfour van Burleigh-Wernicke Algemene zaken 

________________________________________________________________ 
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Beste mensen, 

 

De hele wereld op z’n kop door de Coronavirus.  
Opgesloten in huis, geen bezoek ontvangen, niet meer op je 

kleinkinderen passen, geen lekker visje op de markt eten, 

terrasje pikken enz.  
Allemaal dingen, die je zo als vanzelfsprekend vindt, maar 

als je alles de revue laat passeren, het eigenlijk een rijkdom 

is, dat je dat  alles in vrijheid kon doen voor de Coronatijd.                                                                             
Een tijd van bezinning kwam om de hoek kijken, waardoor 

mensen naastenliefde, zoals in de bijbel gesproken, opeens 

gingen toepassen. Eten voor deze of gene werd klaargemaakt, die het nodig 
hadden. Achter glas mensen bezoeken, bloemetje bij de deur leggen, kaartjes 

sturen enz. Het kon niet op. Men miste elkaar!                                                                                                                                                  

Maar na 6 weken Lock down, waar men zich keurig aan de regels heeft gehouden, 
begon de verveling en geduld van de mens op te raken.  

Ook wel begrijpelijk! De regering kwam met een versoepeling, waardoor een 

harde zucht van opluchting door het land ging.  
Maar ja,  nu is het de kunst om niet overmoedig en nonchalant te worden en 

corona weer de gelegenheid geven op te leven.  

Ja mensen, wij hebben tot nu toe al 2 koempoelans moeten missen en de 3e en 4e 
koempoelan zie ik, gezien de maatregelen, ook nog niet in zicht komen.  

Hierbij kan ik u meedelen, dat alle IKA-bestuursleden, u missen. Het is toch 

anders als we voor 2 maanden dicht zijn in de zomer, dan dat we nu dicht zijn en 
wij niet weten wanneer we weer gezellig met elkaar kunnen feesten en bingo 

spelen. De meesten van ons behoren tot de risicogroep en dan is het zaak, 

voorzichtig te zijn. Want voor deze sluipmoordenaar is helaas nog geen middel 
gevonden. Uiteraard is de stilte rondom de maandelijkse koempoelan ongewoon. 

Maar U kent het gezegde: “geduld is een schone zaak”.  

Wij hopen, dat u de moed niet laat zakken, want zodra we de fiat krijgen om weer 
met veel mensen te kunnen “koempoelen”, dan maken we er een mooi feest van 

met - denk ik - veel geknuffel!  

Hati hati maar voor nu en hopelijk tot snel. 
 

Christien Jacobs, Algemene zaken 

 

 

________________________________________________________________ 
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Ook ik Marianne van Tongeren wil jullie laten weten dat ik 

aan jullie denk.  
Zal proberen de verjaardagskaarten toch nog allemaal te 

sturen en hoop dat wij elkaar weer op onze Kumpulan zullen 

ontmoeten. 
 

gr. Marianne van Tongeren, Vrijwilligster 

 

______________________________________________________________ 

 

Graag voldoe ik aan de vraag om iets voor het blaadje te 

schrijven. Ik moet deze  tijd veel aan de mensen van de 

Koempoelan denken, waarvan velen zoals mijn moeder in 

Indonesië vastzaten in kampen of anderszins.  

Velen zullen misschien in deze coronatijd hieraan herinnerd 

worden. Ik wil een ieder veel sterkte wensen en ik hoop dat 

we elkaar gauw weer zien op de bijeenkomsten met dansen en 

lekker eten. En blijf gezond!!! 

 

Yvonne Kleyn, Vrijwilligster 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

We missen de gezellige mei koempoelan in klederdracht dit jaar. 
Toch maar even een mooie foto van de groep van vorig jaar.. 
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_________________________________________________________________ 
 

†  19-mei 2020  is ons op 86 jarige leeftijd ontvallen. 

Mw. Frieda Sikkelbein-Haenszgen. 

 

Overzicht Data Koempoelans in Almelo, Hengelo en Enschede. 

 

Indische Koempoelan Almelo IKA’90 2020 ????? 

 

20 sept. 14.00 uur, ?  25 okt. 14.00 uur, ? 29 nov. 14.00 uur, ?  
20 dec. 13.00 uur,? en 24 jan. 2021, 14.00 uur \einde 17.30 uur.?. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Stichting Insulinde Contact (SIC) Hengelo 2020. 

 

18 sep.? 16 okt.? 20 nov. 18 dec. ????? 

Elke derde vrijdag v/d maand. In het: “Twentse Ros” 
Twekkelerweg 227, 7553LX Hengelo. Aanvang 13.30 uur  

Einde 16.30 uur. Opgave; Ben Pelupessy: 074-2508892  

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Stichting Slamat Datang de Posten. Enschede 2020  

 

4 sep. ? 2 okt.?  6 nov.?  4 dec. ????? 

Elke eerste vrijdag van de maand in de kantine van de voetbalvereniging   

”FC Aramea”. Geessinkweg 278-282 (Wesselerbrink) Enschede.  

Aanvang 13.00 uur einde 16.30 uur. 
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